
  

 ]139–123, )א"תשע(כה , טקסטוס[

  :מקנת כס�ו יליד בית
  קטגוריות של עבדי� במקרא ובמקורות היווניי� והרומיי�

  אברמובי%$רחל צלניק
        

  ]א[

סיי� באוניברסיטת ללימודי� קל חוגלתואר הראשו& והשני ב ייות לימודבשנ

ולהיות מודרכת  וייסרטדוד ' פרופ הנחהבסמינרי� ש השתת�לאביב זכיתי 'תל

אינטלקטואלית יתה זאת חוויה יה. ידו לבחינת הגמר לתואר הראשו&'על

 בתרגו� השבעי� לצד בוקראנו זכור לי בייחוד סמינר ש. ממדרגה ראשונה

תודה  כאותלזכר הימי� הה� ו. מתתיהו'היהודי� של יוס� ב& קדמוניותהחיבור 

  .סתמ, על המקרא ותרגומיוצנוע מוגש כא& מאמר המ

בחוקי� העוסקי� במילה סוגי עבדי�  ני�מצייה מונחי�דו& בזה אמאמר ב 

להבנת משמעות� של מונחי�  .ויקראושמות , בראשית יבספרובזבח פסח 

המצויי� בטקסטי� עתיקי� יש חשיבות רבה להכרת החברה שבמסגרתה 

'דבר נכו& ג� למונחי� המייצגי� תופעות חברתיותהו ,נכתבו הטקסטי� האלה

 כגו&, במקראחירות  הימצאות& של מילי� המתארות אנשי� חסרי. כלכליות

מלמדת אותנו על ההתפתחות הכלכלית של ע� ישראל , שפחהאו  אמה, עבד

העבדות  1.ישיבתו באר% ישראל לשועל הריבוד החברתי בתוכו בתקופות שונות 

. ואי& בכוונתי לדו& בתופעה הזאת בכללותה, רבי� במקרא זכתה למחקרי�

א, במקומות , שאינ� נפוצי� ביותר, בשני מונחי� אחרי�במאמר זה אתמקד 

מונחי� ל. מקנת כס�ו יליד בית :שה� מופיעי� ה� מצייני� בבירור עבדי�

מי המקרא ליוונית ה& בתרגו – ובלטינית הקבלה מלאה ביוונית יש אלהה

השימוש במונחי� האלה . ה�שקדמה לוהרומית בספרות היוונית  ה&וללטינית 

בישראל בתקופה שבה וסחר העבדי� יכול להעיד על התפתחות עבדות הקניי& 

חורי&  אבל ג� על כ, שהיו הבחנות מדוקדקות לא רק בי& ב&, נכתבו ספרי� אלה

ד שיבות רבה עוהבחנות אלה מקבלות ח. אלא ג� בי& סוגי עבדי� שוני�, לעבד

 
מצב שהוא כנראה , החוקי� הנוגעי� לעבדי� בחומש מצביעי� על חברה חקלאית מפותחת   1

  .M. Noth, Exodus: A Commentary, trans:ראו. מאוחר מזה המתואר בספרי� אלה

J.S. Bowden (London: SCM, 1962), 100  
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אי&  –ככל הידוע לי  –והלטינית  שבכל הספרות היוונית יותר לנוכח העובדה

למצוא צירו� של שני המונחי� לצור, דיוק משפטי בציו& חובות או זכויות של 

  . אלא לצור, הבחנה חברתית עבדי�

  

  ]ב[

  :ביתבאה במקרא שבע פעמי� ע� הסומ,  בסמיכות יליד להימה

4ְֹמָנה ָע8ָר 454ְ7  ְיִליֵדי ֵביתוֹ ֶאת ֲחִניָכיו  )אברה�( ַו0ֶָרק: "14יד ' בר

  ."ֵמאֹות ַו0ְִרֹ:� ַעד ָ:&

ְיִליד ָ�ִית 7ֶב& 4ְֹמַנת ָיִמי� ִי=ֹול ָלֶכ� ָ>ל ָזָכר ְלֹדֹרֵתיֶכ� : "12יז , ש�

  . "ִמֹ>ל ֶ@& ֵנָכר ֲא4ֶר 5א ִמַ?ְרֲע< ה7א �ִמְקַנת ֶ�ֶס�

�ִמְקַנת ַ�ְסֶ��ל ִי=ֹול ִה=וֹ : "13ש� , ש� �ְוָהְיָתה ְבִריִתי  ְיִליד ֵ�יְת

  ."ִ@ְב8ְַרֶכ� ִלְבִרית עֹוָל�

 ְוֵאתְיִליֵדי ֵביתֹו  ָ>ל ְוֵאתַוBַ0ִח Aְבָרָה� ֶאת ִי4ְָמֵעאל ְ@נֹו ": 23ש� , ש�

ל ֶאת ְ@8ַר ָעְרָלָת� ָ>ל ָזָכר ְ@Aְנ4ֵי ֵ@ית Aְבָרָה� ַו0ָמָ  ִמְקַנת ַ�ְס�וֹ  ָ>ל

  ."ְ@ֶעֶצ� ַה0ֹו� ַהֶ?ה ַ>ֲא4ֶר ִ:ֶ@ר ִאDֹו ֱא5ִהי�

ֵמֵאת ֶ@& ֵנָכר ִנֹ=ל7  ְיִליד ָ�ִית �ִמְקַנת ֶ�ֶס�ְוָכל Aְנ4ֵי ֵביתֹו : "27ש� , ש�

  ."ִאDוֹ 

 ִויִליד ֵ�יתוֹ ה7א ֹיאַכל @ֹו  ִיְקֶנה ֶנֶפ! ִקְנַי  ַ�ְס�וֹ ְוֹכֵה& ִ>י : "11כב ' ויק

  ."ֵה� ֹיאְכל7 ְבַלְחמוֹ 

  ."ה7א ַמ:7ַע ָהָיה ָלַבז ְיִליד ַ�ִיתִי8ְָרֵאל ִא� ַהֶעֶבד : "14ב ' יר

; 11כב ' ויק(שתי הדוגמאות האחרונות בו) 14יד ' בר(דוגמה הראשונה במלבד 

אפשר אבל . וכניגוד לו מקנת כס�לצד המונח  יליד ביתמופיע המונח ) 14ב ' יר

   2.מקנת כס�הוא וריאציה של  )11כב ' ויק( "קני& כספו"כי , לומר בביטחו&

 

 ;J. Milgrom, Leviticus: A New Translation with Introduction and Commentary (AB 3:ראו   2

New York: Doubleday, 1991–2001), 1862; G.C. Chirichigno, Debt-Slavery in Israel 

and the Ancient Near East (Sheffield: JSOT Press, 1993), 208; B.M. Levinson, “The 

‘Effected Object’ in Contractual Legal Language: The Semantics of ‘If You Purchase 

a Hebrew Slave’ (Exod. XXI 2)”, VT 56 (2006), 485–504, at 499  
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אלה : וליתר דיוק בשני סוגי עבדי�, בכל המקומות האלה מדובר בעבדי�

שני . אדוניה� ממקור אחר ואלה שנקנו והגיעו לבית ,אדוניה� שנולדו בבית

 סוגי� מובחני� ונפוצי� בחברות עתיקותהיו , כפי שנראה להל&, הסוגי� האלה

 14יד ' בר בלא .הבחנות אלה היו יותר חברתיות ממשפטיותא� ג� , נוספות

בהמש, למסופר בפסוק , 15 'בפסאמנ� ? "חניכי�"מי ה� ה: מעורר קשיי�

 זו תורגמה להימ ."עבדיו"רד� אחרי שוֵבי אחיו ביחד ע� אמר שאברה� נ ,הקוד�

 ,אחד המונחי� השכיחי� לעבדי� ביוונית, παῖδες'ב )ש"תה( בתרגו� השבעי�

לה יהמת ויחידאיומ 14 'במקרה זה מפסושפע השהתרגו� היווני  אפשר ,א

מאות עבדי� 'יותר משלושהיו לאברה� ייתכ& שהא� , זאת ועוד 3."חניכי�"

מדבר , "ֱאִליֶעֶזר ה7א ַ:ֶ=8ֶק �ֶב  ֶמֶ!ק ֵ�יִתי" ,2טו ' ברכי  עודיצוי&  4?ילידי בית

   .יחידאית "משק" להימהא� ש, בית דכנראה ג� הוא על עבד ילי

בכל המקומות המפורטי� לעיל מתייחס  מקנת כס�הביטוי , לעומת זאת

מצוי  הוא, נוס� על אלה. בית ניגוד לעבדי� ילידיב, בבירור לעבדי� קנויי�

כלומר יאכל ( "Dָה ֹאתֹו Iז ֹיאַכל @וֹ 7ַמלְ  ִמְקַנת ָ�ֶס� ִאי4ֶעֶבד ְוָכל : "44יב  'שמב

אי& הבחנה בי& סוגי כאילו  נראה; בית ילידלא נזכר המונח כא&  .)פסחהזבח  את

א,  .)למקו� זה ש"תהעל להל& אבל ראו ( מקנת כס�וכל עבד הוא  ,העבדי�

חלה ה& על עבדי� היא בספר בראשית ר שא, מכיוו& שבציווי זה מוזכרת המילה

  . נראה סביר להסיק שההבחנה מובלעת בדברי�, ה& על עבדי� קנויי�בית  ילידי

 ?מקנת כס�עבד ל בית ילידמה ההבדל בי& עבד ) א(: שתי שאלות עולות מכא&

ומדוע הוא מופיע במקומות  ,מה תפקידו של צירו� שני המונחי� האלה) ב(

  ?שבה� הוא מופיע
   

 

כפי שאכ& הבינו , 'נערי�'או  'ילדי�': ה כא& במשמעותה המקוריתלה היוונית באיייתכ& שהמ   3

תשיעית מהדורה (מנדלקר& ' של ש ,"בקונקורדנציה לתנ. כמה מפרשני המקרא ומתרגמיו

 מוקבלת המילה למונחי�, בערכה, )ז"תשל, שוק&: אביב$$$$ירושלי� ותל; ע� מילואי� והוספות

 בפירושו. בוולגטה "ניכי�ח"מתרגמת את  expeditusהמילה ו ,expertus, probates: הלטיניי�

 ,C. Westermann:ראו. טוע& וסטרמ& כי מדובר בעבדי� נאמני� ילידי בית 14יד ' לבר

Genesis 12–36: A Commentary, trans. J.J. Scullion (London: SPCK, 1986), 200–201 
' על הקשיי� בהבנת בר. טוע& כי אי& לייחס חשיבות למספר, ש�, )3הערה , לעיל(סטרמ& ו   4

   S.C. Reif, “Dedicated toחנ,VT 22 (1972), 495–501, at 499 ,“ :ראו ג� 2טו $ו 14יד 
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מכיוו& שבעלי עבדי� חויבו . מקנת כס�עבדי�  מפרש לנו מי היועצמו המקרא 

רשאי� ג� לאכול  – ורק אלה –ואלה  ,בפסוקי� שלעיל למול את עבדיה�

דבר  5.כרי� שנמכרו לעבדותאלא בנ, שאי& מדובר בעבד עבריהרי , מזבח הפסח

  :ראויקזה מתברר ג� מספר 

יֶכ� ֵמֶה� Dְִקנ7 ְוַעְבְ:< ַוֲאָמְת< ֲא4ֶר ִיְהי7 ָלL ֵמֵאת ַהKֹוִי� ֲא4ֶר ְסִביֹבתֵ 

ְוַג� ִמְ@ֵני ַהDֹו4ִָבי� ַהKִָרי� ִעָ=ֶכ� ֵמֶה� Dְִקנ7 7ִמִ=Mַ4ְְחDָ� . ֶעֶבד ְו"ָמה

ָ?ה Nַלֲאח �ְוָהי7 ָלֶכ �ְרְצֶכA@ְ 7ֲא4ֶר הֹוִליד �ֲא4ֶר ִעָ=ֶכ . �Dְֶוִהְתַנַחְל

ָ?ה לְ  Nָלֶר4ֶת ֲאח �ֲחֵריֶכA �ִלְבֵניֶכ �ְ@ֵני ֹאָת �ֵחיֶכAֲעֹבד7 7ְבDַ �ָ@ֶה �ֹעָל

Lִחיו 5א ִתְרֶ:ה בֹו ְ@ָפֶרI@ְ 446–44כה ' ויק( ִי8ְָרֵאל ִאי .(  

, אמהו עבד: החירות ראוי לשי� לב למונחי� המשמשי� כא& להגדרת חסרי

במצב של חוסר , מעמד העבדותשכ& מדובר ב, מקנת כס�או  יליד ביתולא 

ידי הגויי� ונקנו בידי בלאחר שנמכרו . דרג בקרב העבדי�מולא בפירוט , חירות

א� ירצה מישהו להבחי& , מרגע זה ואיל,. לקניי&, "אחוזה"ה� נעשי� ל, עברי�

  .מקנת כס�ישתמש במונח , אדוניה� בי& אלה שנולדו כעבדי� בביתוביניה� 

ומכיוו& שחובת המילה חלה על , עבדי� קנויי� זה מוצא� שלאבל מכיוו& ש

אלא , לא היה עבד עברי יליד ביתג� עבד עלינו להניח ש, שני הסוגי� הנזכרי�

בית או  שהיא עצמה יכלה להיות ילידת( כרינמי שנולד לשפחה שמוצאה 

איננו  מקנת כס�לבי& עבד  יליד ביתעולה מכא& שההבדל בי& עבד  .)קנויה

   .למצב העבדות הסיבהבראש ובראשונה אלא , המוצא האתני

ביתו של  "ב& משק"שג� אליעזר , כפי שעשינו לעיל, אבל א� נכו& להסיק

עבדי� ילידי בית היו נאמני�  :גלות הבדל נוס�קל ל, יליד ביתאברה� היה עבד 

עבד  :בענייני הבית) ואולי א� מוכשרי� יותר(יותר על אדוניה� ומעורי� יותר 

מתואר , כד 'בברשנשלח להביא אישה ליצחק  –הוא כנראה אליעזר  – אברה�

זוהי ג� מסקנה מתבקשת א� נניח כי ). 2 'פס( "לו אשר זק& ביתו המושל בכל"כ

א� כי כאמור יש קשיי� , ביתי היו א� ה� עבדי� יליד 14יד  'בברהחניכי� 

 ילידי ביתעבדי�  ג� בחברות אחרות, כפי שנראה. העומדי� בפני מסקנה כזאת

 

 .18––––12טו ' דב; 46––––39כה ' ויק; 12––––1כא ' ראו שמ לחוקי העבדות במקרא   5
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נחשבו אמיני� , ומכיוו& שנולדו בבית וגדלו בו, הבית היו אלה שנולדו לשפחות

  .יותר 'מתקדמי�'ו

בשוק ער,  יקרנכס ) wilīd bītim(הבית  היה יליד, למשל, בבבל העתיקה

א� כי , עבד קנויזה של ומבחינה חברתית היה מעמדו טוב יותר מ ,העבדי�

, nīšē bītiג� הביטוי , לדעת מנדלסו& 6.מבחינה משפטית לא היה הבדל ביניה�

' בבר "אנשי ביתו"ביטוי בדומה ל, עבדי� המועסקי� בבית מציי&, "אנשי הבית"

המתאר ה& בני , οἰκέται מונח קרוב לזה הוא המונח היווני 7).ראו לעיל( 27יז 

תיאר עבדי� שלא בהכרח א� נ "לפסה 'הדוהחל מ& המאה , ה& עבדי ביתבית 

אחד  οἰκέτης להימה הייתהסית ואיל, הקלמהתקופה  8.הועסקו בעבודות הבית

  .המונחי� הרווחי� ביותר לציו& עבד

, οἶκος להימנובעת מהיותו גזור מ& ה οἰκέτης משמעות של המונח'דוה

בי& , משק הבית ואחד ממרכיביואפוא מי ששיי, להוא  οἰκέτης'ה. "משק בית"

ממשק הבית  ילאינטגרעל חשיבות העבד כחלק . חורי& בי& שהוא ב&שהוא עבד 

המציינת  להימשורש גזורה המאותו  9.עמד אריסטו בדיונו בPMליס ובמרכיביה

במשמעות  .οἰκογενής :יליד ביתעבד  מציי&מונח הג� ל שהייתה, "בית יליד"

 'ההבספרות היוונית במאה לראשונה  οἰκογενής המונח ופיעמ "עבד יליד בית"

 

 I. Mendelsohn, Slavery in the Ancient Near East (New York: Oxford University:ראו  6

Press, 1949), 57–58 . השווChirichigno ); 91, )2הערה , לעיל�2הערה , לעיל( מילגרו(, 

 F.R. Kraus, Königliche Verfügungen in altbabylonischer :לעומת זאת, ראו. 1863–1862

Zeit (Leiden: Brill, 1984), 283 , הטוע& כי בבבל ציי& המונחwilīd bītim  לא רק עבד יליד

  .לעבד כזה היה סיכוי קט& יותר מלעבדי� אחרי� להשתחרר מעבדותו: בית כי א� ג� מעמד
 .58, )6הערה , לעיל(מנדלסו&    7
 ).Od. 14.4(ה& עבדי� ) Il. 6.366(מציי& אצל הומרוס ה& בני בית , οἰκεύς, המונח העתיק יותר  8

בית  ספק בני( X. Oec. 1, 35; )עבדי בית( Hdt. 8, 75.1 :למשל לגבי התקופה הקלסית ראו

  ). עבד העובד בבית מלאכה ולא בבית( Aeschin. 1.94; )ספק עבדי�
 מורכב מעבדי� ומבני, אומר אריסטו, משק הבית .Arist. Pol. 1, 1253b4–1255b40: ראו   9

 ,הבעל והאישה, והחלקי� הראשוניי� והקטני� ביותר של משק הבית ה� האדו& והעבד, חורי&

  .האדו& לצור, ניהול משק הביתהמשמש את , העבד הוא כלי נוש�. האב והילדי�כ& ו
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ההבחנה בי&  :וחשוב מכ, –א� שסביר להניח שריבוי טבעי של עבדי� , נ"לפסה

    10.רווחו עוד קוד� לכ& –עבדי� שנולדו בבית לבי& עבדי� קנויי� 

 ותהסיב חתא .אדונו ייחסו חשיבות רבה לעובדה שעבד נולד בביתהיווני� 

א לאחד מעבדיו לפי בקשתו כשמנו& קור: לאפלטו& "מנו&"דיאלוג ב נרמזתלכ, 

טס שואל א� העבד וסוקר, הרוצה להוכיח שלימוד הוא זכירה, טסשל סוקר

עבדי�  11."יליד ביתמכל מקו� הוא ! בהחלט": עונה מנו&, יווני ומדבר יוונית

ולפיכ,  ,גדלו בתו, סביבה יוונית וספגו את השפה והתרבות היוונית ילידי בית

 ,יותראו א� מוכשרי�  יותר נחשבו מהימני�ג� ה�  .ת�קל יותר לתקשר אִ היה 

חות בניית מקדש "ילות את דומכתובות המכ למשל כפי שאפשר להסיק

בעלי מלאכה בה& מוגדרי� כמה ש, נ"לפסה 414או& באתונה משנת הארכתֵ 

על מעיד  ,"מי שגדל בבית", οἰκότριψ מונח המקבילג� ה 12.כעבדי� ילידי בית

שהפילוסו� והמדינאי , מספרס וAיליAנ למשל .קרבה רבה יותר בי& האדו& לעבד

ובייחוד , לשחק ע� ילדי עבדיומאוד  נהנה )Tarentum( מָטרנט7�Aרכיָטס 

 אלה נקראי�עבדי�  ילדי .)Ael. VH 12.15( נהנה מחברת� במסיבות השתייה

כ, נקרא : לוואי של זלזול ו&גהיה למונח הזה לעתי� אבל  .οἰκότριβες ש�

ודמוסתנס מתלונ& על , נסאריסטופ של בקומדיה' ס בפי אשה גידֵ רי7Mאֶ 

בני  οἰκότριβες'ל ,שהאתונאי� מעניקי� אזרחות לאנשי� משפל המדרגה

οἰκότριβες.13  

 .בתקופה ההלניסטית והרומיתעלתה בייחוד  ילידי ביתשל עבדי�  חשיבות�

תוצאה של צמצו� הסחר בעבדי� עקב היא זו  תופעהש סבורי�חוקרי� רבי� 

 

 Ar. Pax 789; Plu. De:ראו למשל .שנוצר בבית) או מה(יכול לציי& כל מי  οἰκογενήςהמונח    10

fraterno amore 5 (= Moralia 480b). למשל כמונח המציי& עבד ראו :S. OT 1123 ) על שורה

קבילה ש מ"בתה. )7ב ' קה( "לי עבדי� ושפחות ובני בית היהקניתי " :השוו). זו ראו ג� להל&

  ."בני בית"ל οἰκογενεῖςהמלה 
   Pl. Men. 82b: πάνυ γε σφόδρα, οἰκογενής γε :ראו   11
בונה שולחנות וחות,  כגו&, ע רבי� ובה� ג� עבדי� ילידי ביתהכתובות מציינות בעלי מקצו   12

 IG I3 422.72; 426.16: עורות
על רקע העדויות המדברות בשבח� ובערכ� הרב של עבדי� . Ar. Th. 426; D. 13.24: ראו   13

, הוא מסביר, אלה: οἰκότριβεςלמונח ילידי בית בולטת הגדרתו של פPטיוס בלקסיקו& שלו 

עבדי� קנויי� נולדו ואילו , י� מפני שה� נולדו לעבדי�דווקא בזויי� יותר מעבדי� קנוי

   .חורי&י לבנ
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יוס מספר לי@MP. עבדי� עיקרית צרכניתהמלחמות וכניסת רומא לאזור היווני כ

, סPיציווה דיI ,נגד רומא "המלחמה האכאית"במסגרת , נ"לפסה 147בשנת כי 

לשחרר את העבדי� ) Achaea(ה איָ על ערי אכָ , איתהסטרטגוס של הליגה האכָ 

שהגיעו  –) οἱ οἰκογενεῖς καὶ παράτροφοι(אלה שגדלו בבית הבית וי יליד –

אלה מ& הערי� שלא ; )Corinthus( � ולשולח� לקורינתוסלחמש, לגיל הבגרות

ימלאו , כדי למלא את המכסה שהוטלה עליה& ילידי ביתיהיו בה& די עבדי� 

בית י ערכ� של עבדי� יליד .)Plb. 38, 15.3( אותה מקרב העבדי� האחרי�

שבמקרי� רבי� , מקבל אישור רשמי בכתובות הרבות המתעדות שחרור עבדי�

, שפחה ָקסָטליהה, למשל, כ,. שזכו לשחרור י�של העבד �מציינות את מוצא

 ה ממוצאיתהי, נ"לפסה 140–150בי& השני� ) Delphi(לפי דֶ מעבדות ב הששוחרר

נ היו ממוצא "לפסה 157' ל 170ואישה ושתי בנותיה ששוחררו בדלפי בי&  14,סורי

 שהעבד או השפחה ה� ציו&בכתובות כאלה יש אבל פעמי� רבות  15.יהודי

מדובר כא& במכירת עבדי�  אי&מכיוו& ש 16."יליד ביתממוצא " או, "בית ת/יליד"

היה חשוב לציי& את מוצא� לא כדי להעלות את , אלא בשחרור�) ראו להל&(

כדי לתת מעי& ערובה להתנהגות� כאנשי�  ככל הנראה אלא, בשוק מחיר�

   17.חופשיי�

 

  SGDI 1686: ἀπέδοτο ... σῶµα γυναικεῖον ἇι ὄνοµα Κασταλία τὸ γένος Σύραν: ראו  14 
 SGDI 1722: ἀπέδοτο ... σώµατα γυναικεῖα τρία αἷς ὀνόµατα Ἀντιγόνα τὸ γένος:ראו   15

Ἰουδαίαν καὶ τὰς θυγατέρας αὐτᾶς Θεοδώραν καὶ ∆ωροθέαν .2029' מס השוו.  
 :נ"לפסה' מהמאה הב ,)Boiotia(שבבויוטיה  )Chaeronea(ראו למשל הכתובות מכאירוניאה    16

IG VII 3376.5: ὃν εἶχε οἰκογενῆ ;נ"לפסה 40משנת בער, , לפימד:FD III 1:293.5: τὸ 

γένος οἰκογενές . נראה כי �המונחיἐνδογενής )למשל :SGDI 1932 $151ל 156בי& , מדלפי 

] Phystium[מפיסטיIG IX(1) 12 96b  &P: למשל( τὸ γένος ἐκ τᾶς χώραςכ& ו, )נ"לפסה

. א, לאו דווקא בבתי אדוניה�, מצייני� עבדי� שנולדו באותה אר%, ])Aetolia[שבAיטPליה 

 T.V. Blavatskaja, “Zur Geschichte der Sklavenhaltung in den nordwestlichen:ראו

Gebieten Griechenlands”, in eadem et al. (eds.), Die Sklaverei in hellenistischen Staaten 

im 3.–1. Jh. v. Chr. (Wiesbaden: Steiner, 1972), 71–72  
 W.L. Westermann, The Slave Systems of Greek and Roman Antiquity:לדעת וסטרמ& בספרו   17

(Philadelphia: American Philosophical Society, 1955), 32 , בדלפי �חויבו בעלי עבדי

וזה ג� מה שעומד לדעתו בבסיס , עבדיה� שנולדו בביתלרשו� ברשימות רשמיות את 

  ).ראו לעיל(דרישתו של דיאיוס מ& האכאי� לשחרר ולגייס את עבדיה� ילידי בית� 
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בתקופה ההלניסטית , בייחוד במצרי� טבול ילידי ביתשל עבדי�  ערכ�

הייתה מעמד רשמי ואישור רשמי להיותו של  οἰκογένεια'ה. ובתקופה הרומית

ית חל איסור על מכירת� אל יהחל מהתקופה התלמ, יתרה מזאת. יליד ביתעבד 

נראה שזוהי העדות היחידה להענקת ער,  18;ילידי ביתמחו% למצרי� של עבדי� 

בפפירוסי� המכילי� שטרי מכירת , זאת ועוד. משפטי כלשהו לעבדי� ילידי בית

מה שמעיד על ערכ� , יליד ביתעבדי� נמצא תכופות הציו& שהעבד הנמכר הוא 

   19.של עבדי� כאלה בשוק העבדי�

כבר באודיסאה  ."קנוי) עבד"(, ὠνητός'הבית הוא ה היפוכו של העבד יליד

כי אמו הייתה פילגש  לרועה החזירי� ֶא7ָמיPס )זהות בדויהב(מספר אודיסאוס 

, ἀργυρώνητος'מונח רווח יותר היה ה ὠνητὴ... παλλακίς.(20(שאביו קנה 

 הוא מופיע לראשונה כמונח המציי& עבד אצל הרודוטוס. "קנוי בכס�) עבד"(

)Hdt. 4, 72.1( סְ ל: דווקא על דר, השלילהו�אי, מספר הרודוטוס, קיתי �עבדי &

 סבורי�יש ה 21.סקיתי� מלידהשה� את מלכיה� משרתי� צעירי� ; קנויי�

אבל הפרשנות הזאת , משק� את תחילת הסחר בעבדי� ἀργυρώνητος המונחש
 

 I. Biežuńska-Małowist, “L’Esclavage:ראו ג�. P.Gnom. 67; P.Oxy. 1451.26: ראו למשל   18

à Alexandrie dans la période gréco-romaine”, in Actes du colloque 1973 sur l’esclavage 

(Annales Littéraires de l’Université de Besançon 182; Paris: Les Belles Lettres, 

1976), 296–297; eadem, L’Esclavage dans l’Égypte gréco-romaine, II: Période romaine 

(Wroclaw: Zaklad Narodowy Imienia Ossolinskich, Wydawnictwo Polskiej Akad-

emii Nauk, 1977), 28–29, 47 
 J.A. Straus, L’Achat et la vente des:ראו ג� .P.Strasb. VI 505; SB XVI 12220: ראו למשל   19

esclaves dans l’Égypte romaine: contribution papyrologique à l’étude de l’esclavage dans 

une province orientale de l’empire romain (München & Leipzig: Saur, 2004), 235–236, 

א, לא , ציי& שהעבד נולד בבית אדונו הראשו& οἰκογενήςמדגיש כי המונח ה, 279–276

 )P.Köln IV 187( אחדפפירוס ב לכ& למשל; בהכרח במצרי� או בביתו של האדו& הנוכחי

 אחר, בסוריהשהוא נולד בבית אדונו : δοῦλος Σύρος οἰκογενήςבתור מתואר העבד הנמכר 

  .כ, הובא למצרי� ונמכר ש�
כהגדרה , "קנויה", κτητήמשתמש במלה , )Hes. Op. 405-406(הסיודוס  .Od. 14, 202: ראו   20

נאמר כי מי שאפשר ללא ספק  )Pl. Plt. 289d(אצל אפלטו&  .E. Hec. 365: ראו ג� .לשפחה

צרה ", νεώνητον κακόνאריסטוָפֵנס משתמש בביטוי . ὠνητοί'לקרוא לה� עבדי� ה� ה

  ).Ar. Eq. 2(לתיאורו של עבד חדש בבית , "נקנתה$עתה$שזה
  E. Alc. 676; D. 17, 3; Isoc. 4, 123; Plu. Them. 26.4:ראו ג�   21
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אינה מסבירה את הסתירה לכאורה בי& הופעתו המאוחרת של המונח לבי& 

יש לקבל את נראה אפוא ש 22.אצל הומרוסהעדויות על סחר עבדי� כבר 

הטוע& כי המונח משק� את תחילת השימוש במתכת , Descatפרשנותו של 

טענתו  23.)נ"לפסה 'הזכנראה במאה ( חליפי& בסחר העבדי�מוצר הכס� כ

מראי� ה, ὠνητός מתקבלת על הדעת ג� לנוכח עדויות על צירופי� אחרי� ע�

העבד הקנוי נחשב  24.בקניית עבדי� חליפי&ככי ג� מוצרי� אחרי� שימשו 

ובייחוד העבד שהיה ממוצא , הבית מ& העבד ילידפחות ומיומ& פחות מהימ& 

באתונה נהגו לקבל את פניו של עבד קנוי חדש , ע� זאת. ברברי, יווני' לא

   25.כמו בקבלת פניה של כלה חדשה ,מתיקה ופירות על ראשו'בהמטרת דברי

, הכס� מקנתוהעבד  הבית ילידמקרא מידע מספיק על העבד אי& בש א�

שני המונחי� נראה שיש דמיו& בי& אלה לבי& התמונה העולה מ& הדיו& ב

בשתי התרבויות מדובר בשני מונחי�  .ἀργυρώνητος'ו οἰκογενής :היווניי�

א,  –יררכיה חברתית ימעי& ה, עבדותיי� מנוגדי� 'מעמדות'לכאורה המתארי� 

המונחי� היווניי� ה� , יתרה מזאת. בתו, מוסד העבדות עצמו –לא משפטית 

במקומות  ש"בתהמצויי� הואכ& ה� אלה , יי�המקראתרגו� מדויק למונחי� 

מקנת ע�  יליד ביתהצירו�  בה�שמופיע במקרא בכל הפסוקי�  .המתאימי�

הנוסח השונה  .ἀργυρώνητος ע� οἰκογενής את הצירו� ש"בתהנמצא , כס�

ֵה� ֹיאְכל7  ִויִליד ֵ�יתוֹ ה7א ֹיאַכל @ֹו  ִיְקֶנה ֶנֶפ! ִקְנַי  ַ�ְס�וֹ ְוֹכֵה& ִ>י "( 11 כב' ויקב

 ,ἐὰν δὲ ἱερεὺς κτήσηται ψυχψυχψυχψυχὴν ἔγκτητον ἀργυρίουὴν ἔγκτητον ἀργυρίουὴν ἔγκτητον ἀργυρίουὴν ἔγκτητον ἀργυρίου :מתורג�) "ְבַלְחמוֹ 
οὗτος φάγεται ἐκ τῶν ἄρτων αὐτοῦ καὶ οοοοἱ οἰκογενεῖςἱ οἰκογενεῖςἱ οἰκογενεῖςἱ οἰκογενεῖς αὐτοῦ, καὶ οὗτοι 

φάγονται τῶν ἄρτων αὐτοῦ . &קני& "ל "מקנת כס�"נראה שיש הקבלה בי

סוח השונה יהנ. ψυχὴν ἔγκτητον ἀργυρίου לבי& ἀργυρώνητος ובי&, "כספו

 

   Il. 21.76-80; 23.745-747; Od. 14.115, 202, 297; 15.427-429, 452-453, 483: ראו   22
 R. Descat, “Argyrōnētos: Les transformations de l’échange dans la Grèce:ראו   23

archaïque”, in P.G. van Alfen (ed.), Agoranomia: Studies in Money and Exchange 

Presented to John H. Kroll (New York: American Numismatic Society, 2006), 21–36   
 "ברברי"לה זו ג� לציו& ישימשה מ Suda$הלפי . "קנוי במלח", ἁλώνητοςהמונח , למשל   24

מציי& כי בכרתי� קראו לעבדי� ) Ath. 6, 263f(אתנאיוס . "חסר ער,"תואר שמשמעו $וכש�

  ."קנויי� בזהב", χρυσώνητοι :שעבדו בעיר
  Ar. Pl. 789-790; D. 45, 74: למשל ראו   25
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 καὶ πᾶν οοοοἰκέτηνἰκέτηνἰκέτηνἰκέτην τινὸς ἢ:מתורג�) "ִמְקַנת ָ�ֶס� ִאי4ֶעֶבד ְוָכל "( 44יב ' שמב
ἀργυρώνητονἀργυρώνητονἀργυρώνητονἀργυρώνητον. מלההבחירה בייתכ& מאוד ש οἰκέτης )להיממה ת כאמורנגזרה 

οἶκος ,")"משק בית  �בראשית  עבדלתרגו �בספרי �ויקראוהושפעה מהפסוקי ,

  26.יליד ביתשבה� מדובר בעבד 

, למשל, פילו&. ג� אצל סופרי� יהודי� שכתבו יוונית נמצא ביטויי� זהי�

לצד מונחי� אחרי� המצייני�  ἀργυρώνητοι'ו οἰκότριβεςמשתמש במונחי� 

, )Ph. De Abr. 232; De Jos. 219; Quod omnis probus liber sit, 19( "עבד"

מתתיהו משתמש ' ויוס� ב&, ומציי& שהראשוני� נאמני� יותר מ& האחרוני�

במקרה זה הצירו� מתאי� ). ἀνδράποδα ἀργυρώνητα )J. AJ 6, 41בצירו� 

) τετράποδα'באנלוגיה ל נטבעהלה שכנראה ימ( ἀνδράποδαשכ& המלה , ביותר

  27.מכירה בעסקתמיד ליד ציינה את העבדי� כרכוש העובר 

, בבבל, כמו באר% ישראל הקדומה .מקורות הרומיי�תמונה דומה עולה מ& ה

עבד או שפחה בבית ולדת ג� ברומא הוקנתה חשיבות לה, ביוו& ובמצרי�

 

 .J.Wש לתורה בעריכת"השתמשתי במהדורת גטינג& של תה ש"לבדיקת מונחי העבדות בתה   26

Wevers (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1974–91) .�המיליἠρίθµησεν τοὺς 

ἰδίους οἰκογενεῖς αὐτοῦ  אליעזר. "חניכיו ילידי ביתו וירק את"את  14יד ' בברמתרגמות ,

 ὁ δὲ υἱὸς Μασεκ τῆς:מתואר בתרגו� השבעי� כ,, )2 טו' בר(ביתו של אברה�  "ב& משק"

οἰκογενοῦς µοῦ, οὗτος ∆αµασκὸς Ελιεζερ – בירג! בית כלומר כבנה של שפחה ילידת � '

 µὴ δοῦλος( οἰκογενής במונח יליד ביתמתורג� ) מקנת כס�ש� לא מופיע המונח ( 14ב 

ἐστιν Ισραηλ ἢ οἰκογενής ἐστιν;.(  ועל התפיסות שמאחורי  ש"בתהעל מונחי העבדות

 B.G. Wright, “Doulos and pais as Translations of ʿeved: Lexical:ראותרגומי� אלה 

Equivalences and Conceptual Transformations”, in B.A. Taylor (ed.), IX Inter-

national Organization for Septuagint and Cognate Studies, Cambridge 1995 (Atlanta, 

Ga.: Scholars Press, 1997), 263–277; idem, “ʿEbed/Doulos: Terms and Social Status 

in the Meeting of Hebrew Biblical and Hellenistic Roman Culture”, Semeia 83/84 

(1998), 83–111; A. van der Kooij, “Servant or Slave: The Various Equivalents of 

Hebrew ʿEbed in the Septuagint of the Pentateuch”, in M.K.H. Peters (ed.), XIII 

Congress of the International Organization for Septuagint and Cognate Studies: Ljubljana 

2007 (Atlanta, Ga.: Society of Biblical Literature, 2008), 225–238, esp. 229 . &יש לציי

  . מקנת כס�ו יליד ביתכי מאמרי� אלה אינ� דני� במונחי� 
 ’J.G. Gibbs & L.H. Feldman, “Josephus:מתתיהו ראו$על מונחי העבדות אצל יוס� ב&   27

Vocabulary for Slavery”, JQR 76.4 (1986), 281–310 . המאמר אינו ד& במונחἀργυρώνητα.  
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 vernaculus,28או , vernaהוא  "יליד ביתעבד "המונח הלטיני לתיאור . אדוניה�

לעתי� לצור, גנאי משמש א� שהמונח  29."מקומי"שמשמעותו המקורית היא 

, הוער, יותר מ& העבד הקנוי verna'ג� ה, הדגשת מעמדו העבדותי של אד�לו

  30.בית טרחו לציי& את מוצא� בכתובות קברי ועבדי� יליד

ההבדל בי& שני סוגי  ."הקנוי) העבד"(, empticius' היה ה verna'של ה היפוכו

ג�  31.מודגש היטב במקורות העתיקי� –ג� א� אינו מפורש  –העבדי� 

 יליד ביתלתרגו�  empticius'ו vernaculusמשמשי�  למקראבתרגו� הלטיני 

יז ' התרגו� הלטיני לבר. בשינויי� קלי� 32,במקומות שצוטטו לעיל, מקנת כס�ו

) "ִמְקַנת ַ�ְס�וֹ ְוֵאת ָ>ל  ְיִליֵדי ֵביתוֹ ְ@נֹו ְוֵאת ָ>ל  ַוBַ0ִח Aְבָרָה� ֶאת ִי4ְָמֵעאל"( 23

 .…tulit… omnes vernaculos domus suae universosque quos emerat: הוא

 omnis autem servus:מתורג�) "ִמְקַנת ָ�ֶס�ִאי4  ֶעֶבדְוָכל "( 44יב ' שמ
empticius , נרד� ל &הובעבד כי ומניסוח זה עולה �הולא כקטגורי מקנת כס�כש 

ה7א  ִיְקֶנה ֶנֶפ! ִקְנַי  ַ�ְס�וֹ ְוֹכֵה& ִ>י "( 11כב ' ויק ).בניגוד לתרגו� היווני( נפרדת

 

 .Hor. Epod. 1, 2.117; Sat. 2, 65; Plaut. Amph:למשל כמציי& עבד יליד בית ראו verna$ל    28

177, 178; Mart. 1, 42.2 .מונח לvernaculus למשל ראו :Tac. Ann. 1, 31  
 E. Benveniste, “Le nom de l’esclave à Rome”, Revue:על האטימולוגיה של המונח ראו   29

des Études Latines 10 (1932), 429–440; idem, Le vocabulaire des institutions indo-

européennes (Paris: Minuit, 1969), 1:359–360; C.G. Starr, Jr., “Verna”, Classical 

Philology 37 (1942), 314–317 
: הבית ברומא ראו ג� על מעמד� וחשיבות� של העבדי� ילידי. CIL VI 8919: למשל ראו   30

F. Kudlien, “Empticius Servus: Bemerkungen zum antiken Sklavenmarkt”, Historia 

35 (1986), 240–256; K. Bradley, Slavery and Society at Rome (Cambridge: Cambridge 

University Press, 1994), 33–34; E. Herrmann-Otto, Ex Ancilla Natus: Untersuchungen 

zu den „Housgeborenen“Sklaven und Sklavinnen im westen des römischen Kaiserreiches 

(Stuttgart: Steiner, 1994)  
 Sen. Controv. 7, 22.24; Petron. Sat. 47: ראו   31
 :B. Fischer et al. (ed.), Vulgata: Biblia Sacra iuxta Vulgatam Versionem (Stuttgart:ראו   32

Wurttembergische Bibelanstalt, 1969; 3rd ed. 1983) . יז הושמט במהדורה' בבר 13פסוק 

 על מונחי העבדות .vernaculusמתורג� באמצעות  14ב ' וביר 14יד ' בבר יליד ביתהמונח . זו

  C. Hezser, Jewish Slavery in Antiquity (Oxford University Press, 2005) :היהודי� ראו ג�
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 quem autem sacerdos:מתורג� כ,) "ֵה� ֹיאְכל7 ְבַלְחמוֹ  ִויִליד ֵ�יתוֹ ֹיאַכל @ֹו 

emerit et qui vernaculus domus eius fuerit hii comedent ex eis.  

לעבדי� קנויי� הייתה אפוא הבחנה רווחת  ילידי ביתההבחנה בי& עבדי� 

א, ככל הידוע לא  ,באזור הי� התיכו&במזרח הקרוב ובתרבויות העתיקות 

הבית לא נבדל ממעמד�  מעמד� של העבדי� ילידי. הייתה זו הבחנה משפטית

ההבחנה . בחוקשל העבדי� הקנויי� בכל הנוגע לזכויות וחובות הקבועות 

של משק הבית  יאינטגרלהבית נתפסו כחלק  העבדי� ילידי: הייתה חברתית

, אדונ� ה� נולדו בבית). חירות יחסר יוא� כי ה(וכמי שמשתייכי� לבני הבית 

על אשתו של  למשלמסופר כ –ולעתי� א� ינקו אותו חלב  ויחד ע� ילדיגדלו 

מכיוו&  33333333.את ילדי עבדיה שנהגה להיניק בעצמה את בנה וכ&, 'הזק&'קאטו 

 ,בעליה�צד הבית לאמו& רב יותר מ ילידיהעבדי� זכו , חלק מהביתלשנחשבו 

ג�  .ומיומני� יותר 'מתקדמי�' וה� זהה לזאת של אדונ�כמי שתרבות� 

 

 ,θρεπτοί$במידת מה דומה מעמד העבדי� ילידי בית למעמד� של ה .Plu. Cat. Ma. 20.3: ראו   33

לעתי� קרובות  –אומניה� $מגיל ינקות וגדלו בבית הוריה�) או נקנו(ילדי� שנאספו 

א, אפשר להסבירה בכ, , מה שנראה כסתירה, "ילידי בית"לעתי� ה� א� הוגדרו . �כעבדי

לדוגמה בכתובת מכאירוניאה  כ, .זכו לגידול ולחינו, כמו ילדי המשפחהאלה שעבדי� 

 IG VII( "שהיה לו כיליד ביתו, האסופי שלו", אP& שחרר מעבדות את סPסP&נאמר כי תֵ 

3376.5: τὸν ἴδιον θρεπτὸν ὃν εἶχε οἰκογενῆ .(להסיקמ �שהעבד  המש, הכתובת אפשר ג

ראו (ג� על עבדו של מנו& . ות רכוש בשמוסוסו& ניהל את עסקיו של תאו& וא� עשה עסק

 Pl. Men. 85e: ἐν τῇ σῇ( "בבית, נולד וג7ָדל"ג� אלא , נאמר לא רק שהוא יליד בית) לעיל

οἰκίᾳ γέγονεν καὶ τέθραπται .(על ה$θρεπτοί ראו:A. Cameron, “Θρεπτός and Related 

Terms in the Inscriptions of Asia Minor”, in W.M. Calder and J. Keil (eds.), 

Anatolian Studies Presented to William Hepburn Buckler (Manchester: University Press, 

1939), 27–62; R. Zelnick-Abramovitz, Not Wholly Free: The Concept of Manumission 

and the Status of Manumitted Slaves in the Ancient Greek World (Leiden: Brill, 2005), 

 התכתב, כשהיה מושל ביתיניה, פליניוס: תופעה דומה ידועה ג� באימפריה הרומית. 180–173

 ילדי� שניתנו). Plin. Ep. 10, 65; 66(והבעיות שעוררו  θρεπτοί$ע� הקיסר טריאנוס בנושא ה

 B. Rawson (ed.), The Family in Ancient:ראו. alumniאו נמכרו לאחרי� נקראו בלטינית 

Rome: New Perspectives (Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1987), 171–196 . �ג

 Fragmenta Vaticana( באדיקט של קונסטנטינוס וליקיניוסהמופיע , ex/a sanguineהביטוי 
מתייחס לתינוקות שנקנו מידי הוריה� , )Cod. Theod. 5, 10.1(אודוסיאנוס ובקודקס ת) 35

  .וגדלו בבתי� אחרי�
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ונשלח , קיבל מאברה� שליחות חשובה ואחראית ,כפי שכבר ציינתי, אליעזר

  .להביא אישה לב& אדונו י�יתכשיטי� וזהב אל אר� נהר, ע� גמלי�

א� לא  –וכא& אנו חוזרי� לשאלה השנייה שהצבתי בתחילת המאמר  –אבל 

 ג�ו ילידי ביתעבדי�  ג�וא� , הייתה הבחנה משפטית בי& שני סוגי העבדי�

מדוע היה צור, לציי& את שני , עברי' עבדי� קנויי� במקרא ה� ממוצא לא

  ? ודווקא במקומות אלה, הסוגי�

  

  ]ד[

או  – מקנת כס�ע�  יליד ביתמעיו& בפסוקי� שבה� מופיע במקרא הצירו� 

של הקשר מצוי רק בעולה שצירו� זה  – קני  כספו :בספר ויקראשניסוח כ

 ,פסחהזבח מל ואכת ל7זכול )27, 23, 13, 12יז ' בר( � הנוגעי� למילהחוקי

יש פירוט  מקומות שבה�כלומר ב, )11כב ' ויק 34343434;44יב ' שמ(המילה  הנובעת מ&

בית  מספר על גיוס עבדי 14יד ' בר, לעומת זאת .אנשי הבית של חובות וזכויות

ב ' ביר. עבדי�האי& מדובר בחוקי� והלכות ואי& פירוט של סוגי ; בידי אברה�

א� יליד בית  העבד ישראל"ואת המילי� , מה ע� ישראל למי שהשתעבד7מד 14

סוג 'ציו& תתולא כ, כמילי� נרדפות, יש להבי& במקרה זה כחזרה רטורית "הוא

ית למנייש מטרה אחרת פסוקי� הדני� בחוקי� לאבל . של המונח הגנרי עבד

להבי& אחרת אי& , לדעתי. )ולא קישוט רטורי( דיוק משפטי: שני סוגי העבדי�

  .את הצירו� הזה דווקא בפסוקי� אלה ולא באחרי�

 ?הפסוקי� שהוזכרוהזה בהקשר של  דיוקהשאלה מה נות& הנשאלת , א� כ,

די בית לעבדי� קנויי� הייתה נהוגה ג� יההבחנה בי& עבדי� יל, כפי שראינו

ובתרגומי המקרא ליוונית וללטינית נמצאו ביטויי� מקבילי� , בחברות אחרות

אי& בכל המקורות היווניי� והלטיניי� צירו� כזה  הידוע ליאבל ככל . להפליא

א, לא ( קרובצירו� בו יש המקו� היחיד בכל הספרות היוונית ש .בהקשר דומה

ש� שואל אדיפוס את , )S. OT 1123( סופוקלסאצל באותו משפט הוא  )זהה

: העבד עונה לו. פע� ללאיPס אישיי, א� היה  ,העבד הרועה המובא לפניו

 

לה ימופיעה בו המ יליד ביתשכ& במקו� המונח , משמעי$פסוק זה אינו חד, כפי שצוי& לעיל   34

בייחוד לאור , יליד ביתנראה סביר שג� כא& מדובר ב מקנת כס�אבל בגלל הצימוד ע� . עבד

 οἰκογενής$א� שהתרגומי� ליוונית וללטינית אינ� משתמשי� ב, הניסוח בספר בראשית

  .vernaculus$וב
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 ἦ, δοῦλος οὐκ ὠνητός, ἀλλ’ οἴκοι – "דלתי בביתאלא גN , לא עבד קנוי ;הייתי"
τραφείς . �סופוקלס לא השתמש כא& במונחאמנ οἰκογενής , אבל נראה ברור

נראה  ).θρεπτόςכמו , לעבד שגדל בבית לאיוס מינקות או לפחות(שלכ, התכוו& 

 ,ג� סביר שהעבד התכוו& להדגיש את מעמדו החברתי המיוחד בבית אדונו

בי& שני סוגי המוצא , ליתר דיוק, או –הצור, להבחי& בי& שני סוגי העבדי� ו

שורות  כ&וא. פני העבד הקנוי מצביע על עליונות יליד הבית על –העבדותי 

על לאיוס ) πιστός(קוד� לכ& מציינת המקהלה שעבד זה היה מהימ& אחדות 

 הקשראיננו  וההקשר, אבל אי& כא& הבחנה משפטית). 1118' וש(כרועה צאנו 

מפרט חובות וזכויות של עבדי� הששרד פטי היחיד ג� בטקסט המש .של חוקי�

צמד  אי& – נ"לפסה 'ההמ& המאה  שבכרתי�) Gortyn(קוב% החוקי� מגורטי&  –

 ,"עבד"ופיעות שתי מילי� המציינות אמנ� בקוב% זה מ. מופיע המונחי� הזה

δοῦλος ו'οἰκεύς ,נרדפות7אבל נראה שה& מ �;באות בטקסט כמילי �מכל מקו ,

יליד בית  צירו�כמו ה, של חוק אי& ה& מופיעות ביחד לצור, דיוקבא� סעי� 

   35.שבמקרא ומקנת כס�

נמצא פעמי� רבות  בכתובות יווניות המתעדות חוקי� או צווי�יש לציי& כי 

 .בה� בשמות המעמדות הפוליטיי�במקומות שהיה צור, לדייק  דיוק דומה

רבנות מסדירה ק, נ"לפסה 'הגמהמאה , )Ceos( מ& האי ֶקאPס כתובת, למשל

ֶמטPיקי� , אזרחי�: חלקבה� ציבוריי� ומונה את הקבוצות הרשאיות ליטול 

משנת , )Ephesos( בכתובת מֶאֶפסPס 36363636.ועבדי� משוחררי�) זרי� תושבי קבע(

' מטויקי� שווי( ἰσοτελεῖς'מתועדת החלטה להעניק אזרחות ל ,נ"לפסה 86

אולי עבדי� ( ἱεροί'ל, )נמו, יותראולי תושבי קבע במעמד ( πάροικοι'ל, )חובות
 

 R.F. Willetts (ed.), The Law:מצוי אצל, ופירושע� מבוא נרחב , הטקסט של חוקי גורטי&   35

Code of Gortyn (Berlin 1967) ,שיש טוע& ה�. הבדל בי& שני המונחי�כ, סבור ג:E. Lévy, 

“Libres et non-libres dans le Code de Gortyne”, in Esclavage, guerre, économie en 

Grèce ancienne: Hommages à Yvon Garlan (Rennes: Presses universitaires de Rennes, 

 M.I. Finley, “The:למשל כמלי� נרדפות ראו οἰκεύς$ו δοῦλοςעל המונחי� . 41–25 ,(1997

Servile Statuses of Ancient Greece”, in B. Shaw & R.P. Saller (eds.), Economy and 

Society in Ancient Greece (New York: Viking, 1982), 135–139; K.R. Kristensen, 

“Gortynian Debt Bondage: Some New Considerations on IC IV 41 IV–VII 47 and 

72 I.56-II.2, X.25-32”, ZPE 149 (2004), 73–79  
 IG XII(5) 647.9-11: ראו   36
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ולעבדי , לזרי�, עבדי� משוחררי�ל, )ששוחררו באמצעות הקדשת� לאלי�

אבל אי& דוגמה  37.טסשהצטר� לאזרחי� במלחמה נגד מיתרדכל מי  –ציבור 

המבחי& בי& שני סוגי עבדי� שאי& ביניה� הבדל , לפירוט כמו זה שבמקרא

  .משפטי

שבה� נמצא יש שני מקומות  .דוגמה מקבילהג� במקורות הרומיי� אי& 

. של חוקי� בהקשראבל לא , או ניסוח דומה, empticiusע�  vernaצירו� של 

 ֶM הראשו& הוא אצל �טרוניוסהמקו )Petr. Sat. 47(,  �ש Pבחטשואל ְטריַמְלכי 

 empticius an… domi( "?אתה קנוי או נולדת בבית" :אחד מעבדיו שהוא

natus? .(אלא נית& לטרימלכיו , העבד עונה לו שאיננו קנוי וא� לא נולד בבית

 150–50מ& השני�  המקו� השני הוא כתובת קבר .פי צוואתו של Mָנָסה'על

  :נ"לסה

Dis Manibus Alypi imp. Aug. ser. ministratoris vernae 

Spendon et Hermes emptici de suo fecerunt. vix. ann. XXIIII 

 טוראימפרההבית של  יליד Pעבד, שרתהמ 7סאליMשל  השאול רוחות] כבוד[ל

 הוא. על חשבונ� ,העבדי� הקנויי�, ְסMֶנדP& וֶהרֶמס] את המצבה[עשו  ,אוגוסטוס

   .שני� 24חי 

אינה משרתת שא� אלא , בשני המקומות לא רק שההבחנה איננה משפטית

פני  הבית על על ערכ� הרב יותר של ילידי שובהיא מעידה ; שו� צור, משפטי

   38.אלה שנקנו בשוק העבדי�

 

 :נ"לפסה 133משנת ) Pergamum( מMֶרָגמP&לכתובת  השוו. Syll.3 742.44-45,49-50: ראו   37

OGIS 338 (= IvP I 249)   
 H. Solin, Die griechischen:על ש� העבד הנפטר ועל התארי, ראו. CIL VI 8919 :ראו   38

Personennamen in Rom (2nd ed.; Berlin: Walter de Gruyter, 2003), 2:919.  מתעוררת

ראו ( קודלי&. קנויי� על גבי מצבה העובדה שה�את מדוע יציינו עבדי�  כמוב& השאלה

או גאווה , מעלה את האפשרות שכא& בא לידי ביטוי ביטחו& עצמי, 243, )30הערה  ,לעיל

לבי&  vernaעל כ, שההבחנה בי& . de suo feceruntעולה ג� מ& הניסוח ה, מסוימת

empticius מכ, שב לא הייתה הבחנה משפטית �אפשר ללמוד ג$Digesta  המלה המציינת

כשההתייחסות לעבד היא כאל , mancipiumולעתי� (כמונח כללי  servusעבד היא רק 

 P.R.C. Weaver, Familia:על עבדי� ועבדי� משוחררי� בשירות הקיסרי� ראו). נכס
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 ובמקומות, מדוע דווקא במקרא מופיע הצירו� הזה :אנו חוזרי� אפוא לשאלה

ההבדל בי& המקרא לבי& התרבויות האחרות שבדקנו איננו רק ? שהוא מופיע

ככל הידוע לא היה , כפי שכבר הודגש, שהרי. בכ, שבמקרא מדובר בחוקי�

ההבדל הוא בכ, שהחוקי� . הבדל משפטי בי& שני סוגי העבדי� בא� חברה

חובת המילה חלה על כל . ייבי� פירוט דייקני שכזהשבה� מדובר במקרא מח

המילה ג� . בי& שמדובר בעבדיובי& שמדובר בבניו , של איש עברי זכר מבני ביתו

אפשר למול ביו�  ילידי ביתעבדי� . משמשת תנאי מוקד� לאכילה מזבח הפסח

עשויי� להגיע לבית אדונ� העברי , לעומת זאת, עבדי� קנויי�. השמיני ללידת�

קובע המקרא , וכדי שלא תיוותר פרצה בחוק, למע& הסר ספק. יל מבוגרבג

יהא  – שבעלי עבדי� חייבי� למול ג� את העבדי� ילידי בית� וג� את הקנויי�

בכל הטקסטי� המשפטיי� ששרדו מיוו& ומרומא , לעומת זאת. גיל� אשר יהא

  39.עבדי�שלצור, אכיפתו מתעורר הצור, לפרט את סוגי ה, מסוג דומהאי& חוק 

כמו בחברות עתיקות , במקרא מקנת כס�ו יליד ביתש, נוכל אפוא לקבוע

אבל ה� , אינ� מצייני� סוגי� שוני� של עבדי� מבחינה משפטית, אחרות

כדי לדייק בהיק� תחולת , מובאי� בצמידות בהקשר של חוקי מילה וטהרה

  . החוק
   

 

Caesaris: A Social Study of the Emperor’s Freedmen and Slaves (Cambridge: Cambridge 

University Press, 1972) 
קובע שאד� המוכר עבד חייב להצהיר  שמצטט התובע בנאו� של היMֶריֵדסחוק , למשל   39

 לסולו& קובעהיפרידס מצטט ומייחס חוק אחר ש ).Hyp. 3.15(מראש על כל פג� פיזי בו 

אמנ� ). 22, ש�(ל אדונו מוטלת ע כל פשע שביצעעל כל עברה שעבר עבד והאחריות על ש

 ἀνδράποδονבראשו& ( "עבד"בשני המקרי� משתמש היפרידס במונחי� שוני� המצייני� 

ודאי לא היה צור, במקרי� אלה לפרט שהחוקי� כוללי� ג� עבדי� אבל , )οἰκέτηςובשני 

ק שלפיו האחריות ש� מובא חו, Dig. 9, 4.4$ג� ב כ, למשל .י� קנויי�ילידי בית וג� עבד

פרט ג� כא& לא היה צור, ל. צע עבד בידיעת אדונו מוטלת על האדו&הפלילית לרצח שבי

  .ה& בעבדי� קנויי�שמדובר ה& בעבדי� ילידי בית 
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“HOME-BORN” AND “BOUGHT WITH SILVER”:  

CATEGORIES OF SLAVES IN THE BIBLE AND IN GREEK AND LATIN SOURCES 

Rachel Zelnick-Abramovitz 

 

In this article I examine expressions from the context of the circumcision 

and Passover laws in Genesis, Exodus and Leviticus, which suggest two 

kinds of slaves: “home-born” and “bought with silver”. These expressions, 

alongside the more common terminology of slavery (שפחה ,אמה ,עבד), bear 

witness to the development of chattel slavery and slave trade in the land of 

Israel by the time these books were composed, and to the existence of 

precise distinctions between free persons and slaves, and between different 

kinds of slaves. However, the distinction between home-born and bought 

slaves was not legal but social. This raises the question of why this pair of 

expressions was used together in the context in which they appear. This is 

all the more important because “home-born” and “bought with silver” have 

perfect equivalents in Greek and Latin, in the translations of the Hebrew 

Bible as well as in Greek and Roman literary and epigraphic sources, but 

there is no evidence for such a combination of the two expressions in a legal 

context. Reviewing and analyzing the evidence for the use of these 

expressions I suggest that the need to be precise as to who was entitled to 

eat holy food was behind the exacting phrasing of the circumcision law: not 

only home-born slaves must be circumcised at the age of eight days, but 

even slaves purchased when they are much older. 
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